
 

PAKIET BIEGACZA 

Czas trwania badań:  60-90 minut 

Uwaga: do każdego pakietu istnieje możliwość interpretacji wyników 

                Rodzaj badania Cena 

Przychodnia 

-Nadzór medyczny testów wysiłkowych  

(badanie wstępne, EKG przed wysiłkiem, wywiad) 
50 zł 

-Pobranie krwi żylnej 10 zł 

Fizjologia 

-Test stopniowany bez gazometrii oddechowej (oznaczane 

progi metaboliczne) 
290 zł 

Oznaczenia biochemiczne we krwi 

-Morfologia (z retikulocytami) 20 zł 

-Odczyn Biernackiego (OB) 7 zł 

-Kinaza kreatynowa (CK) 17 zł 

-Mocznik 8 zł 

-Glukoza 8 zł 

-Ogólna analiza moczu 10 zł 

PAKIET Mini   420,00 zł 

Kontakt: 

 

Klaudia Kozłowska 

Specjalista ds. sprzedaży i realizacji usług 

Tel.: 607 885 008 

E-mail: klaudia.kozlowska@insp.pl 



   
PAKIET Standard  735,00 zł 

 

 

Czas trwania badań:  80-100 minut 

                    Rodzaj badania Cena 

Przychodnia 

-Nadzór medyczny testów wysiłkowych  

(badanie wstępne, EKG przed i po wysiłku, wywiad)  
90 zł 

-Pobranie krwi żylnej 10 zł 

Fizjologia 

-Test stopniowany z gazometrią oddechową (VO2 max) 340 zł 

Fizjologia Żywienia i Dietetyki 

-Analiza składu ciała metodą DXA 100 zł 

Oznaczenia biochemiczne we krwi 

-Morfologia (z retikulocytami) 20 zł 

-Odczyn Biernackiego (OB) 7 zł 

-Kinaza kreatynowa (CK) 17 zł 

-Mocznik 8 zł 

-Glukoza 8 zł 

-Ogólna analiza moczu 10 zł 

-Ocena stanu odżywienia żelazem (żelazo, ferrytyna, recep-

tor transferryny, całkowita zdolność wiązania żelaza)  
125 zł 

Kontakt: 

 

Klaudia Kozłowska 

Specjalista ds. sprzedaży i realizacji usług 

Tel.: 607 885 008 

E-mail: klaudia.kozlowska@insp.pl 



PAKIET Master 890,00 zł 

 

 

Czas trwania badań:  80-100 minut 

                     Rodzaj badania Cena 

Przychodnia 

-Nadzór medyczny testów wysiłkowych  

(badanie wstępne, EKG przed i po wysiłku, wywiad)  
90 zł 

-Pobranie krwi żylnej 10 zł 

Fizjologia 

-Test stopniowany z gazometrią oddechową  

(oznaczane progi metaboliczne i VO2 max) 
390 zł 

Fizjologia Żywienia i Dietetyki 

-Analiza składu ciała metodą DXA 100 zł 

Oznaczenia biochemiczne we krwi 

-Morfologia (z retikulocytami) 20 zł 

-Odczyn Biernackiego (OB) 7 zł 

-Kinaza kreatynowa (CK) 17 zł 

-Mocznik 8 zł 

-Glukoza 8 zł 

-Ogólna analiza moczu 10 zł 

-Ocena stanu odżywienia żelazem (żelazo, ferrytyna, receptor 

transferryny, całkowita zdolność wiązania żelaza)  
125 zł 

-Lipidogram (cholesterol całkowity, HDL, LDL, Trójglicerydy)  25 zł 

-Kortyzol 40 zł 

-Testosteron 40 zł 

Kontakt: 

 

Klaudia Kozłowska 

Specjalista ds. sprzedaży i realizacji usług 

Tel.: 607 885 008 

E-mail: klaudia.kozlowska@insp.pl 


